
onzichtbare zekerheid

ZorgThuis BasisZorgThuis Basis



De stap van thuis naar verzorgingshuis is ingrijpend en  
confronterend. Dit geldt zowel voor senioren, die vanwege  
ouderdomsproblematiek minder dingen zelfstandig kunnen doen, 
als voor mensen met een beperking die zorg en ondersteuning  
nodig hebben. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen  
is dan ook niet alleen ingegeven door het feit dat dit wellicht  
kostenbesparend kan zijn. Het is vooral nodig om mensen, die  
vanwege hun veranderde gezondheid toch al de nodige stress 
ervaren, zo min mogelijk te confronteren met veranderingen in hun 
woonomgeving.

Met behulp van ZorgThuis Basis kunnen we woningen voorzien van 
woonzorgtechnologie waarmee bij mensen thuis vrijwel dezelfde 
zorg geleverd kan worden als in een verzorgingshuis.

BRENGT HET VERZORGINGSHUIS THUIS

ZORGTHUIS BASIS
THUIS WONEN OMDAT HET KAN
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De basis van het ZorgThuis Basis systeem is de Cinnovate Multi  
Controller. Met behulp van de Multi Controller kan er eenvoudig 
een sensornetwerk in een woning worden aangebracht. Via 
een gewone internet verbinding geeft de Multi Controller de  
sensorinformatie, zoals alarmmeldingen, snel en betrouwbaar door 
aan de Cinnovate CareServer.

Er kunnen praktisch een onbeperkt aantal sensoren aan het  
sensornetwerk gekoppeld worden. Hierdoor kunnen zorgverleners 
 op basis van de gezondheid van de bewoner heel eenvoudig  
bepalen welke sensoren er nodig zijn. Toch een spraakverbinding 
nodig? De Icom App maakt van een Android tablet eenvoudig een  
zorgtelefoon.

VEELZIJDIG, FLEXIBEL EN BETROUWBAAR

WOONZORGTECHNOLOGIE
VOOR EEN PRETTIG GEVOEL
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De Assist App is de intelligente App van Cinnovate die speciaal voor 
zorgverleners van een smartphone een handige en betrouwbare 
assistent maakt. Alle gerichte oproepen vanuit het zorgsysteem, 
of dit nu alarmoproepen of welzijnsoproepen zijn, worden in de  
Assist App overzichtelijk weergegeven en kunnen direct door de 
zorgverlener worden afgehandeld.

Dankzij de Assist App hebben zorgverleners altijd een actueel  
overzicht van de cliënten waar ze verantwoordelijk voor zijn.  
Daarnaast kunnen ze eenvoudig in de woning sensoren en  
profielen beheren en instellen, ongeacht waar de zorgverlener  
zich bevindt.  Direct contact via een beeld- of spraakverbinding is 
uiteraard ook mogelijk in combinatie met de Icom App voor tablets.

ALTIJD CONTACT WAAR JE OOK BENT

DE PERSOONLIJKE ASSISTENT 
VAN ZORGVERLENERS
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Alle Cinnovate apparatuur en apps maken via een normale  
internetverbinding automatisch contact met de veilige Cinnovate 
Cloud omgeving. Cinnovate biedt met haar Cloud oplossing een 
veilige en stabiele basis voor ieder aangesloten ZorgThuis systeem 
op basis van de daartoe gestelde normen.

Zorgorganisaties kunnen de ZorgThuis systemen, samen met hun 
cliënten of mantelzorgers, eenvoudig zelf beheren en configureren. 
De inzet van meer of juist minder sensoren is met een paar klikken 
van een muis veilig op afstand geregeld.

De Cinnovate Cloud is gebouwd op de Azure omgeving van Micro-
soft op servers in Europa. Dus optimale veiligheid, betrouwbaarheid 
en redundantie die voldoet aan de AVG regelgeving.

VEILIG EN EENVOUDIG TE BEHEREN

WERKEN VANUIT DE VEILIGE 
EN BETROUWBARE CLOUD
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Woonzorgtechnologie heeft als doel de cliënt zoveel mogelijk 
veiligheid en zelfredzaamheid te bieden en de zorgverlener zoveel  
mogelijk te ondersteunen in zijn of haar werk. Kortom woonzorg- 
technologie moet vooral nuttig zijn en alleen ingezet worden waar 
dat nodig is en past. 

Daarom biedt Cinnovate een Pay per User oplossing. Betaal een 
vast bedrag per maand voor de technologie die je inzet. Is de tech-
nologie niet meer nodig of moet het systeem worden uitgebreid? 
Dan passen we het maandbedrag direct aan.

Zo kost een ZorgThuis Basis opstelling bestaande uit een Multi 
Controller, een draadloze hals/polszender en het onbeperkt gebruik 
van de software slechts 42,50 euro (excl. btw) per maand (inclusief 
huur apparatuur, Cloud en SLA). 

BETAAL ALLEEN VOOR WAT JE NODIG HEBT

WOONZORGTECHNOLOGIE
VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND
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